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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЗДАТНОСТІ ДО  

ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

У статті розв’язується актуальна проблема психолого-педагогічної діагностики професійного самовдос-

коналення студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Незважаючи на значну кількість праць і між-

дисциплінарну бібліографію проблеми самовдосконалення, було визначено протиріччя між змістом підготовки 

майбутніх учителів до професійної діяльності і невикористанням повною мірою можливостей професійного 

самовдосконалення для становлення конкурентоспроможного вчителя. Мета дослідження полягає у розкрит-

ті результатів психолого-педагогічної діагностики здатності майбутніх учителів до професійного самовдос-

коналення. Основними критеріями професійного самовдосконалення студентів визначено самоактуалізацію та 

саморозвиток особистості. На основі цього розроблено методичний інструментарій, за яким проведено пси-

холого-педагогічну діагностику сформованості цієї якості у студентів. Це уможливлює їх диференціацію за 

високим, середнім та низьким рівнями професійного самовдосконалення із відповідними характеристиками 

якісних вимірів, що відкриває перспективи для розробки відповідних ефективних заходів щодо підвищення яко-

сті підготовки студентів до професійного самовдосконалення в теоретичному, практичному та методичному 

аспектах. 
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педагогічна діагностика, методичний інструментарій, рівні. 

 

Вступ 

Широке розповсюдження інновацій обумовлює 

зміни в системі підготовки майбутніх учителів до 

професійної діяльності. Провідним завданням систе-

ми вищої педагогічної освіти є розробка та впрова-

дження у навчально-пізнавальний процес нових форм, 

методів і засобів професійної підготовки вчителя, 

головною метою якого є забезпечення готовності 

молодого вчителя відповідно до вимог сучасного 

суспільства, що постійно змінюються. Одним із таких 

засобів становлення вчителя може бути професійне 

самовдосконалення особистості.  

Виходячи з вищезазначеного актуальною і своє-

часною є проблема психолого-педагогічної діагности-

ки здатності студентів до професійного самовдоско-

налення, результати якої дадуть змогу розкрити перс-

пективи подальших досліджень для розробки ефекти-

вних заходів щодо підвищення якості підготовки май-

бутніх учителів. 

Професійне самовдосконалення особистості ми 

розуміємо як цілеспрямований, систематичний та 

творчий процес вивчення суб’єктом своїх здібностей, 

нахилів, можливостей і професійно значущих якостей, 

який передбачає самостійне поглиблення й розши-

рення професійних знань, посилення стійкої мотивації 

особистісного розвитку, забезпечує оволодіння про-

фесійною компетентністю у відповідності до вимог 

сучасного суспільства [1]. 

У сучасних психолого-педагогічних досліджен-

нях окреслене поняття характеризується як найважли-

віша умова безперервного розвитку особистості, що 

визначає її професійну успішність і підкреслює важ-

ливість стимулювання цього процесу. Так, Г. Селевко 

визначає, самовдосконалення як процес усвідомлено-

го, керованого особистістю розвитку, в якому в 

суб’єктних цілях та інтересах особистості цілеспря-

мовано формуються і розвиваються її якості та здіб-

ності [5]. 

На думку інших авторів, самовдосконалення вар-

то розглядати через призму самопізнання, самоактуа-

лізації, самовизначення, самооцінки, оскільки особис-

тість «самотвориться» протягом усього життя і про-

цес самовдосконалення є привнесенням себе у світ, а 

світу – в себе [1]. 

Уперше поняття самоактуалізації з’явилося у до-

слідженнях А. Маслоу і було пов’язано з його ієрархі-
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чною класифікацією базових потреб. Він виділив 

п’ять груп, кожна з яких складається з декількох 

менш загальних потреб та бажань. Основна потреба 

людини, на думку автора, полягає в самоактуалізації 

та прагненні до самовдосконалення. Вона є остан-

ньою базовою необхідністю і визначається як «праг-

нення людини до можливо більш повного виявлення і 

розвитку власних особистісних можливостей» [2, с. 

32].  

Узагальнюючи погляди дослідників, бачимо, що 

самоактуалізація передбачає повне використання 

людиною своїх здібностей та можливостей, тобто 

прагнення до самоактуалізації і є, по суті, прагненням 

до самовдосконалення за рахунок специфічного 

включення таких особистісних якостей, як мотива-

ційна сфера особистості, рефлексія тощо. Отже, само-

актуалізація, будучи за своєю сутністю прагненням до 

самореалізації, основною метою має самовдоскона-

лення особистості. Саморозвиток, в свою чергу, є 

структурним елементом самовдосконалення, який 

дозволяє виявити загальну здатність людини до робо-

ти над змінами своїх особистісних та професійних 

якостей. 

Мета статті – розкрити результати психолого-

педагогічної діагностики здатності майбутніх учите-

лів до професійного самовдосконалення. 

Завдання: визначити критерії професійного са-

мовдосконалення студентів, на цій основі розробити 

методичний інструментарій, за яким провести психо-

лого-педагогічну діагностику для диференціації рівнів 

професійного самовдосконалення у студентів вищих 

навчальних закладів. 

Методи дослідження 

Зважаючи на те, що поняття «професійне самов-

досконалення» у більшості наукових праць з невели-

кими розбіжностями у його визначенні пов’язують із 

саморозвитком особистості та її самоактуалізацією, 

доцільним є визначення цих дефініцій критеріями 

професійного самовдосконалення майбутніх учителів. 

Проведений аналіз теоретичних джерел дав змогу 

нам визначити три рівні професійного самовдоскона-

лення. Перший рівень – низький – характеризується 

відсутністю у майбутніх учителів прагнень до само-

реалізації та навичок самоактуалізації; особистісний 

розвиток не відбувається. Для студентів, що мають 

другий рівень – середній – саморозвиток не має сис-

тематичного характеру і передусім залежить від зов-

нішніх мотивів; студенти прагнуть реалізувати свої 

можливості і здатності, але не володіють необхідними 

навичками; на діяльність великий вплив здійснюють 

зовнішні мотиви. Третій рівень – високий – передба-

чає, що студенти володіють високим рівнем самороз-

витку, мають усвідомлену мету і перспективи розвит-

ку, проявляють активність з метою самореалізації і 

максимальної самоактуалізації своїх здібностей і мо-

жливостей; мають високорозвинену внутрішню моти-

вацію. 

Зазначені критерії і рівні покладено в основу роз-

робки методичного інструментарію і проведено пси-

холого-педагогічну діагностику здатності студентів 

до професійного самовдосконалення як механізму 

становлення важливих особистісних та професійних 

якостей. В дослідженні прийняли участь 204 особи. 

Перша серія діагностичних зрізів стосувалася до-

слідження прагнення студентів-майбутніх учителів до 

самоактуалізації. З цією метою ми використали інтер-

претацію тесту самоактуалізації (САТ), де студентам 

необхідно було із двох запропонованих варіантів об-

рати той, що найбільше їм відповідає [4]. В цій мето-

диці ми використовували не всі шкали, а лише ті, які, 

на нашу думку, найбільше відповідають темі нашого 

дослідження: шкали пізнавальних потреб, гнучкості 

поведінки та креативності. Це можливо зробити, оскі-

льки однією з особливостей методики є її варіатив-

ність, тобто в залежності від мети дослідження тест 

може бути інтерпретований частково чи повністю. 

Оскільки ми прагнули виявити зв’язок ступеня самоа-

ктуалізації з рівнем розвитку здатності до професій-

ного самовдосконалення особистості майбутнього 

вчителя, то обмежились аналізом результатів лише за 

базовими шкалами. 

Другим критерієм, який визначає здатність сту-

дентів до самовдосконалення, є здатність до самороз-

витку. Для його дослідження ми використали першу 

анкету із методики «Бар’єри педагогічної діяльності», 

яка складається із п’ятнадцяти тверджень [3]. Напри-

клад, «Я прагну вивчити себе», «Перепони, що вини-

кають, стимулюють мою активність», тощо. Зазначені 

твердження необхідно оцінити за п’ятибальною шка-

лою. 

Оскільки потреба у будь-якій діяльності визнача-

ється компонентами мотиваційної сфери, то за найха-

рактернішими видами діяльності з метою задоволення 

тієї чи іншої потреби можна з достатньою підставою 

говорити про стан та особливості розвитку спрямова-

ності у конкретному виді діяльності. Мотиви пізнава-

льної та трудової діяльності зазвичай виявляються в 

конкретній формі, досить чітко усвідомлюються лю-

диною. Саме це надає змогу виявити їх за допомогою 

“прямих” методів дослідження (анкетування, бесід, 

інтерв’ю) у поєднанні з непрямими (наприклад, спо-

стереження, створення певних ситуацій та їх аналіз). 

Для виявлення домінуючих мотивів вибору та оволо-

дінню педагогічною професією студентам пропонува-

лась анкета, в якій необхідно обрати з переліку осно-

вних мотивів (соціальні, професійні, пізнавальні, мер-

кантильні та мотиви самоствердження) три основні, 

що найбільше спонукають до навчальної діяльності. 

Надалі за авторською методикою було проведено 

анкетування з метою з’ясування стану розвитку інте-

ресу студентів до навчання, педагогічної професії а, 

отже, й до професійного самовдосконалення. Студен-

там пропонувалось обрати властиві їм показники 

динаміки розвитку інтересу до педагогічної професії 

під час навчання, а саме: 1) під час навчання інтерес 
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до оволодіння педагогічною професією залишився на 

первинному рівні; 2) навчання фахових дисциплін 

сприяло посиленню інтересу до оволодіння педагогі-

чною професією; 3) навчання фахових дисциплін 

сприяло зниженню інтересу до оволодіння педагогіч-

ною професією; 4) вивчення психолого-педагогічних 

дисциплін сприяло посиленню інтересу до оволодіння 

педагогічною професією. 

Результати дослідження 

Результати досліджень першої серії діагностич-

них зрізів не виявили студентів, які здатні повною 

мірою до самоактуалізації. Респонденти не намага-

ються максимально реалізувати свої можливості та 

здібності, на їх діяльність великий вплив здійснюють 

зовнішні мотиви. Результати дослідження представ-

лені у таблиці (табл. 1). 

Результати визначення другого критерію профе-

сійного самовдосконалення свідчать, що здатність до 

саморозвитку для більшості студентів також знахо-

диться на середньому рівні (табл. 1). У багатьох із них 

відсутня система саморозвитку, а орієнтація на само-

розвиток залежить від зовнішніх мотивів. 

 

Таблиця 1. 

Рівні розвитку здатності до професійного самовдосконалення 
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1 51,8 26,8 39,3 39,3 67,8 53,6 8,9 5,4 7,1 

2 28,8 13,5 21,2 69,2 73 71,1 2 13,5 7,7 

3 35 15 25 52,5 70 61,3 12,5 15 13,7 

4 23,1 21,2 22,1 71,2 73 72,1 5,7 5,8 5,8 

6 28,8 25 26,9 69,2 71,2 70,2 2,0 3,8 2,9 

Середній 

показник 
33,5 20,3 26,9 60,3 71 65,7 6,22 8,7 7,4 

 

Ми визначили середні показники в кожній групі, 

обрахували їх у відсотковому співвідношенні й ці 

результати звели до таблиці з метою визначення рівня 

здатності до професійного самовдосконалення особи-

стості (табл. 1). Загальний показник до професійного 

самовдосконалення особистості склав 26,9% для ви-

сокого рівня, 65,7%  – длясереднього та 7,4%  – для 

низького. Відповідно до окреслених нами рівнів ре-

зультати дослідження дають підстави стверджувати, 

що більшість студентів (середнього та низького рівня) 

не володіють повною мірою необхідними знаннями і 

вміннями з організації та здійснення систематичної 

роботи з професійного самовдосконалення. 

З метою виявлення конкретних умов, які впли-

вають на процеси професійного самовдосконалення 

студентів, ми вивчили фактори, які перешкоджають 

або стимулюють процес – мотивація та інтерес до 

навчання. 

Проаналізувавши анкети студентів, ми з’ясували, 

що пізнавальні мотиви, потреба у розширенні знань 

властиві 28,92% студентів, а професійні – 30,39%. Від 

цієї групи студентів можна чекати підвищення інтере-

су до занять з фахових дисциплін, а отже й прагнення 

до професійного самовдосконалення. Певна частина 

студентів керуються під час вступу соціальними мо-

тивами – 15,68% та мотивами самоствердження – 

7,35%. 

Однак, як показало дослідження, існують студен-

ти, які обирають місце навчання, керуючись спонука-

льними та меркантильними мотивами –9,31 % та 

8,33% відповідно. Як показує досвід, вони не виявля-

ють особливого інтересу до навчання і майбутньої 

професії й відповідно до свого професійного самовдо-

сконалення. 

Аналіз мотивації студентів до вибору й оволо-

діння педагогічною професією представлений у ви-

гляді таблиці (табл. 2). 

Окрім того, під час бесід зі студентами було 

встановлено, що максимальне задоволення обраною 

професією і процесом навчання спостерігається у 

студентів першого курсу. Далі цей показник знижу-

ється аж до п’ятого, а отже, знижується також інтерес 

до оволодіння педагогічною професією. Емпіричні 

дані результатів впливу фахових та психолого-

педагогічних дисциплін на розвиток інтересу студен-

тів до навчання  подано у таблиці (табл. 3). 
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Таблиця 2. 

Аналіз мотивації студентів до оволодіння педагогічною професією 

Мотиви 
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Кількість  студентів 32 59 62 19 15 17 

Відсотки 15,68 28,92 30,39 9,31 7,35 8,33 

 

Для кожного з показників динаміки впливу ви-

вчення фахових і загальнопедагогічних дисциплін на 

розвиток інтересу студентів до навчання значення 

відсотків прихильників його на кожному курсі за 

даними таблиці позначено точками в прямокутній 

системі координат хОу, де х – курс навчання 

(х=1,2,3,4,6), а у відсоток прихильників розвитку інте-

ресу. З’єднавши послідовно ці точки, одержали лама-

ну емпіричну лінію регресії (рис. 1). 

 

Таблиця 3. 

Динаміка впливу вивчення фахових та загальнопедагогічних 

 дисциплін на розвиток інтересу студентів до навчання  

П
о

к
а

зн
и

к
 ЦДПУ ім. В. Винниченка Загальне число і 

середній % при-

хильників 1 курс 

кількість 

відсотки 

2 курс 

кількість 

відсотки 

3 курс 

кількість 

відсотки 

4 курс 

кількість 

відсотки 

6 курс 

кількість 

відсотки 

1 29 

64,44 

21 

47,73 

16 

42,11 

14 

36,84 

12 

30,77 

92 

45,10 

2 3 

6,67 

6 

13,64 

5 

13,16 

6 

15,79 

8 

20,51 

28 

13,73 

3 5 

11,11 

9 

20,45 

10 

26,32 

9 

23,68 

10 

25,64 

43 

21,08 

4 8 

17,78 

8 

18,18 

7 

18,42 

9 

23,68 

9 

23,08 

41 

20,10 

Аналіз ламаних емпіричних ліній регресії дає змогу побудувати пряму лінію регресії  
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Рис.1. Графічна залежність динаміки розвитку інтересу  

до майбутньої професії під час навчання в університеті. 

 

а) під час навчання інтерес до оволодіння педаго-

гічною професією залишився на первинному рівні;  

б)  навчання фахових дисциплін сприяло поси-

ленню інтересу до оволодіння педагогічною професі-

єю;  

в) навчання фахових дисциплін призвело до зни-

ження інтересу до оволодіння педагогічною професі-

єю;  

г) вивчення психолого-педагогічних дисциплін 

сприяло посиленню інтересу до оволодіння педагогі-

чною професією. 

Тут прогнозоване значення ур при хр=6 означає 

відсоток випускників після п’яти курсів навчання, які 

належать до зазначеного показника. Для прямої ре-

гресії за даними обчислень вказана область регресії. 

Простежимо динаміку інтересу до оволодіння 

педагогічною професією за графіками зміни відсотка 

їх прихильників із часом навчання. Найбільшою ви-

явилася група студентів, у яких інтерес до оволодіння 

майбутньою педагогічною професією залишився без 

змін – 45,10%. Максимальний показник спостеріга-

ється у студентів І курсу – 64,44%, а в процесі нав-

чання відбувається зменшення числа прихильників 

вибору (мінімальний на IV-V курсах). З надійністю 

γ=0,95 стверджується, що швидкість зміни числа при-

хильників становить   α= -7,82. 

Кількість студентів, у яких вивчення фахових ди-

сциплін сприяло підвищенню інтересу до оволодіння 

професією, складає 13,73%. Отже, можна стверджува-

ти, що з надійністю γ=0,95 швидкість зміни числа 

прихильників становить α= 2,98. Максимальний пока-

зник спостерігаємо з-поміж студентів 6-го курсу – 

20,51%. Варто зазначити, що до 3-го курсу цей показ-

ник знижується і лише на IV-V курсах підвищується, 

що, на нашу думку, може бути пов’язано з виходом 

студентів на педагогічну практику. Кількість студен-

тів, у яких вивчення фахових дисциплін сприяло зни-

женню інтересу, складає 21,08. З надійністю γ=0,95 

стверджується, що швидкість зміни числа прихильни-

ків становить α= (3,22). Факт зниження інтересу до 

навчання впродовж вивчення фахових дисциплін у 

ВНЗ засвідчує те, що студенти не усвідомлюють їх 

значення для майбутньої професійної діяльності.  

Загалом середнє значення показника самооцінки 

студентів природничих факультетів ЦДПУ засвідчує 

достатньо високий інтерес до оволодіння педагогіч-

ною професією. Якщо скласти показники самооцінки 

студентів, які зберегли інтерес, і студентів, у яких він 

посилився, то в сумі вони складуть досить значну 

цифру – 78,93%. Показники ж самооцінки респонден-

тів, у яких вивчення фахових дисциплін сприяло роз-

витку інтересу до навчання й до майбутньої професії 

складають 58,83%, що вказує на недостатню профе-

сійну спрямованість навчання саме фахових дисцип-

лін, а отже їх вивчення не буде сприяти професійному 

самовдосконаленню майбутніх учителів. 

Розвиток у майбутніх педагогів потреб у профе-

сійному самовдосконаленні можливий шляхом стано-

влення відповідної мотивації та стійкого інтересу до 

професії. Факт зниження інтересу до вивчення фахо-

вих дисциплін вказує на те, що існує проблема низь-

кої якості підготовки студентів до професійного са-

мовдосконалення в теоретичному, практичному та 

методичному аспектах. 

Висновки 

Визначено критерії (саморозвиток та самоактуалі-

зація особистості) та рівні професійного самовдоскона-

лення майбутніх учителів (високий, середній, низький). 

Розроблено методичний інструментарій, за яким прове-

дено психолого-педагогічну діагностику здатності до 

професійного самовдосконалення майбутніх учителів. 

Охарактеризовано змістове наповнення високого, 

середнього та низького рівнів здатності студентів до 

професійного самовдосконалення. Так, у майбутнього 

вчителя з високим рівнем високорозвинена внутрішня 

мотивація, високий рівень саморозвитку, усвідомлена 

мета і перспективи розвитку, такі студенти проявляють 

активність з метою самореалізації і максимальної самоа-

ктуалізації своїх здібностей і можливостей; із середнім 

рівнем – саморозвиток не має системного та системати-

чного характеру і передусім залежить від зовнішніх 

мотивів; студенти прагнуть реалізувати свої можливості 

і здатності, але не володіють необхідними навичками; на 

діяльність великий вплив здійснюють зовнішні мотиви; 

студент із низьким рівнем не має прагнень до самореалі-
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зації та навичок самоактуалізації; особистісний розвиток 

не відбувається.  

За результатами виконання студентами серії діа-

гностичних завдань з’ясовано, що високий рівень 

професійного самовдосконалення мають 26,9% студе-

нтів, середній – 65,7; низький – 7,4%. Відповідно до 

окреслених нами рівнів це дозволяє стверджувати, що 

більшість студентів (65,3+7,2=72,5%) не володіють 

необхідними знаннями і вміннями з організації та 

здійснення систематичної роботи з професійного 

самовдосконалення.  

Перспектива подальшого дослідження полягає в 

розробці ефективної моделі професійного самовдос-

коналення майбутніх учителів у процесі їх фахової 

підготовки у вищих навчальних закладах. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL ASSESSMENT OF FUTURE TEACHERS’  

ABILITY FOR PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT 

The paper deals with a relevant issue of psycho-pedagogical assessment of higher pedagogical institutions students’ abil-

ity for professional self-development. The basic criteria of professional self-development of students are self-actualization and 

self-improvement. On this basis, a methodical toolkit has been developed, which provides psychological and pedagogical 

assessment of the maturity of this quality in the students. This makes it possible to distinguish them according to high, medi-

um and low levels of professional self-development with the corresponding characteristics of qualitative measurements. The 

study involved 204 students-future teachers. The first series of the carried out assessment procedure involved the study of the 

respondents’ aspiration for self-actualization. The interpretation of the self-actualization test (SAT), where students had to 
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choose from the two suggested options the one that was the most appropriate for them, was applied. The second criterion that 

determines the ability of students for self-development is the ability for self-improvement. In order to assess it, the first ques-

tionnaire of the “Barriers of Pedagogical Activity” method, which consists of fifteen statements, was used. Then, according to 

a specially designed questionnaire a survey was conducted in order to assess the students’ interest in education, pedagogical 

profession and, consequently, in professional self-development. As a result of the students’ performance of a series of diag-

nostic tasks, it has been determined that 26.9% of them have a high level of the ability for professional self-development, 

65.7% have an average level, and 7.4% have a low one. According to the distinguished levels, this suggests that most students 

(65.3 + 7.2 = 72.5%) do not have the necessary knowledge and skills for organizing and carrying out systematic work on 

professional self-development, which opens the prospects for developing appropriate effective measures to improve the quali-

ty of students’ training in the field of professional self-development in the theoretical, practical and methodical aspects. 

Keywords: self-development, professional self-development, future teachers, psycho-pedagogical assessment, 

methodical tools, levels. 
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FUTURE SPECIALISTS’ CREATIVE CAPACITY  

AS A PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITY  

 

The paper deals with the issue of the formation of creative capacity as a professional and personal quality, which makes 

a future teacher an author/creator of his/her own life and occupation. The relevant issue of implementing creative work of the 

future teacher’s professional training, which is characterized by the ability of future specialists to innovate, involves the 

achievement by future specialists of the integral top – the formation of the creative capacity as a professionally significant 

personal quality. The main criteria for the formation of the creative capacity of future teachers are determined: value-

motivational (the formation of the system of values of an individual, awareness of the importance of his/her profession in the 

development of the spiritual and creative personality); cognitive-competence (degree of maturity of professional competen-

cies, poly-artistic awareness, ability for integral analysis and synthesis); creative-activity (ability for self-expression in differ-

ent types of creative-designing activities); creatively-presentative (ability to present, identify organizational skills, involve 

others in joint creativity), reflective-analytical (ability to perform self-assessment, analysis and introspection). The purpose of 

the research is to develop and verify the methodical system of forming the creative capacity of future teachers, which involves 

the implementation of technology of creative-designing activities. The designed methodical system is implemented according 

to the following stages: value-motivational, transformative-activity, productive, according to which the formation of compo-

nents and indicators of creative capacity of the future teacher is carried out. The suggested technique has been experimentally 

assessed involving 500 students of Ukrainian universities, and its efficiency has been proved. 

Keywords: creative capacity, professional training, creative-designing activity, future teacher. 

 

Introduction 
The focus of professional education on the individu-

alized development of professionally significant qualities 

of a future teacher, his/her professional competencies, the 

transformation by the personality of his/her inner world 

and creative self-realization in the profession and life on 

the ground of the formation and development of the sub-

jective characteristics as the basis of his/her inner spiritual 

and creative self-development, self-expression, self-

actualization, actualize the need to improve the quality of 
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